
UPPSALA UNIVERSITET                       C-UPPSATS 
Institutionen för nordiska språk         Svenska som andraspråk C Vt 2009 
 
Emma Åberg 
Djäknegatan 63 
754 25 Uppsala 
Tfn 073-636 11 61 
emma.aaberg@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvitoren – så får Ni tvätten ren och vit 
- En kvantitatif undersökning af nystafning och gammalstafning i 

tidningstext och annonser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Handledare: Staffan Fridell 

Institutionen för nordiska språk 



 2 

Sammandrag 

Mitt ämne gäller stavningsreformen 1906, då man i Sverige officiellt ändrade stavningen så 

att alla v-ljud skulle stavas med just v, samt att stavningen av dt ändrades till tt eller t. Mitt 

syfte är att jämföra Dagens Nyheters texter och annonser och se i vilka stavningsreformen 

slog igenom först. Jag har använt Dagens Nyheter från 2 januari, 31 januari, 1 februari och  

1 augusti 1913, 1 februari 1914 samt 22 juni och 23 juni 1916. Dagens Nyheter växlade till 

nystavning 1 februari 1913, och de andra datumen är intressanta på grund av olika 

anledningar. Jag har räknat ord som varit möjliga att stava med ny- eller gammalstavning, och 

sedan fått fram tabeller över de olika stavningarna. Resultatet blev att annonserna visserligen 

var först med nystavning, men att genomförandet var väldigt successivt. Tidningens texter 

började nystava senare men var konsekventa. 
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1 Inledning  

 

 

Mitt ämnesval kommer säkerligen inte att få några hakor att tappas, men jag tycker det är 

intressant att se hur samhället för drygt 100 år sedan kan speglas i en av våra största 

dagstidningar, Dagens Nyheter, och också hur åsikterna kring en så het potatis som 

stavningsreformen går att läsa mellan raderna i tidningen. Kan man via min undersökning få 

fatt på några bakåtsträvare, och kan man se vilka som istället vill sträva framåt? Min 

blygsamma hypotes är att tidningen är mer liberal vad det gäller stavningen än de som 

författar annonserna. Detta grundar jag ytterst godtyckligt på det faktum att det idag verkar 

vara media, och då särskilt dagstidningar som snabbast snappar upp nya uttryckssätt. Även 

om vi idag har fler olika forum för skrift, till exempel sms, mejl och Internet över huvud taget, 

så tror jag inte att någon seriös annonsör självvalt skulle skriva isf för i så fall. Jag tror vi 

skulle se detta i tryck i en dagstidning långt före IKEA använder det i sina annonser. 

 

 

 

1.1 Syfte 

 

 

Syftet med min uppsats är att se hur pass snabbt stavningsreformen slog igenom i en av våra 

största svenska dagstidningar, Dagens Nyheter. Jag vill också jämföra själva artiklarna i 

tidningen med annonserna och se vilka som var mest konservativa med stavningen. 

 

 

 

2 Bakgrund 

 

 

Jag kommer i det följande kort redogöra för Dagens Nyheter åren kring 1906 samt de regler 

som gällde för dåtidens gammalstavning, och sedan redogöra för de olika krafter som verkade 

för att stavningsreformen skulle bli möjlig. Jag kommer ge en kronologisk redogörelse från de 

första diskussionerna om stavningsreformen fram till efterdyningarna av densamma. 
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Dagens Nyheter grundades 1864, och hade då som honnörsord liberalism, frihandel, 

demokrati och upplysningstro (Berggren 2004). Mellan 1898 och 1921 var Otto von 

Zweigbergk chefsredaktör. Han var 50 år när Dagens Nyheter beslutade sig för att växla till 

nystavning 1913.  

 

 

Reglerna för gammalstavningen kan sammanfattas som följer: 

 

• v används       initialt i ord och morfem        ex.: vapen, närvarande 

                                   efter initial konsonant        ex.: tvål 

 

• hv används      initialt i ord och morfem där h tidigare uttalats     ex.: hvita, vapenhvila 

 

• fv används       mellan vokaler                    ex.: öfver 

                                    mellan vokal följt av konsonant och vokal            ex.: själfva 

 

• f används         finalt i ord och morfem         ex.: af, afdelning 

                                    mellan vokal och konsonant                  ex.: stafning 

 

• dt används      vid perfekt particip neutrum         ex.: måladt 

 

 

 

I korta drag kan man säga att stavningsreformen 1906 huvudsakligen reformerade två delar av 

svenskt skriftspråk: v och dt. V-ljudet blev enhetligt och skulle stavas likadant i alla ord. 

Tidigare hade man skrivit v-ljudet på många olika sätt, till exempel med hv som i hvit, f som i 

lif  eller fv som i gifva. Dt, som tidigare var stavningen för perfekt particip neutrum, till 

exempel Huset är måladt, skulle övergå till att stavas målat, man skulle alltså ta bort d:et. I 

ord som rödt ändrades d:et till ytterligare ett t, och det blev alltså rött.  
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2.1 Rättstavningsmötet 1869 

 

 

Redan 1869 samlades ett antal pedagoger, författare, vetenskapsmän och publicister från 

Sverige, Norge och Danmark för att diskutera en stavningsreform som skulle föra de dansk-

norska (på den här tiden användes danskt skriftspråk i Norge) och svenska skriftspråken 

närmare varandra. Värt att notera är att man på svenskt håll hade undvikit att bjuda in Svenska 

Akademien. Mest troligt är, om en inbjudan hade utgått och antagits, att det skulle blivit 

Johan Erik Rydqvist, författare till Svenska språkets lagar, som hade tagit platsen. En möjlig 

förklaring till den uteblivna inbjudan är att han troligtvis skulle ha företrätt bruket och 

härledningen som huvudprinciper, och skulle därmed splittra en i övrigt enig församling som 

ville ha uttalet som huvudprincip.  

Den huvudsakliga tanken med rättstavningsmötet var att man skulle låta utformningen av 

de båda skriftspråkens ortografi ledas av likheterna mellan språken. Man ville också att 

stavningen skulle bli mer ljudenlig, alltså att man skulle skriva som man talar, och man var 

väldigt enig i övertygelsen om att en ljudenlig stavning skulle närma skriftspråken till 

varandra. En av de svenska deltagarna, lektor Artur Hazelius, menade dock att man först och 

främst måste ta hänsyn till riktigheten, och att det enhetliga kunde komma först på andra plats 

(Ståhle 1970 s 8). Då termen riktighet i stort sett jämställdes med ljudenlighet betydde detta i 

själva verket att varje lands enskilda uttal gällde framför den nordiska samhörigheten, och att 

detta borde följas även då det gjorde att de nordiska språken gled längre ifrån varandra.  

Mötets förslag, redigerade av Hazelius, publicerades i Aftonbladet i en särtryckt 4-sidig 

broschyr. Detta var länge den enda officiella informationskällan om mötet (Ståhle 1970 s 10). 

Johan Erik Rydqvist, som ratades inför rättstavningsmötet, gav ut en skrift med namnet 

”Ljudlagar och skriflagar” där han dömde ut broschyren, och skriften var full av missförstånd 

och en bristande vilja att förstå. Hazelius gav i sin tur ut en skrift med namnet ”Om svensk 

rättstafning”, och i den första delen ställer han upp tre tänkbara grunder för stavningen: uttalet 

är den norm som kommer på första plats, därefter kommer härledning som används då det 

gällande bildade uttalet är osäkert, och sist kommer bruket. I den andra delen ger han 

detaljerade motiveringar för mötets förslag och bemöter Rydqvists kritik med lugn och 

artighet. Troligtvis bidrog den artiga tonen till att skapa en positiv inställning till 

reformförslagen. Hazelius publicerar också en översiktlig sammanställning av 

rättstavningsmötets förslag med hänsyn till hur det svenska språket skulle komma att 
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påverkas. Han tänkte sig ett successivt genomförande av reformen, då han delar upp förslagen 

i två avdelningar med motiveringen att ”man har hållit före, att de, som tillhöra den första (1), 

utan synnerlig svårighet kunna genast tillämpas, och denna afdelning kan sålunda anses 

innehålla ett öfvergångsförslag. De återstående upptagas i den andra afdelningen (2)” 

(Hazelius 1870 del II s 219). Han menar att förslagen som återfinns i avdelning 1 redan börjat 

användas i flera skrifter, och därför inte skulle innebära någon större omställning. De förslag 

som Hazelius tar upp i andra delen av boken är följande (Hazelius 1870 del II s 11-207): 

 

 

 AVDELNING 1 

 

• e som tecken för ä-ljudet begränsas. 

• o som tecken för å-ljud begränsas. 

• w som tecken för v-ljudet byts ut mot v. 

• q som tecken för k-ljudet byts ut mot k. 

• th som tecken för t-ljudet byts ut mot t. 

• ⌠ som tecken för s-ljudet byts ut mot s. 

• fördubbling av konsonanter avskaffas framför böjningsändelser som börjar med d eller 

t. 

• ck bör ses som förkortningstecken för kk, och bör därför, om stavelsedelning är 

nödvändig, inte skrivas med c på ena raden och k på den andra. 

• undvik att skriva samman icke sammansatta ord. 

• främmande ord bör skrivas på inhemskt vis. 

• i tryck byts den så kallade gotiska bokstavsformen ut mot den latinska. 

 

 

AVDELNING 2 

 

• f som tecken för v-ljudet byts ut mot v. 

• fv som tecken för v-ljudet byts ut mot v. 

• x som tecken för ljudförbindelsen ks byts ut mot ks. 

• fördubbling av konsonanter i slutet av de vanliga oböjliga orden at, ok, til  och up 

avskaffas. 
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Förslaget att främmande ord skulle skrivas på inhemskt vis ledde i längden till att de 

nordiska skriftspråken gled ifrån varandra. I och med att man lät varje enskilt språk 

förverkliga reformförslagen på egen hand så försvann idén om att närma de nordiska 

skriftspråken till varandra. 

 

 

 

2.2 Vägen från möte till reform 

 

 

Trots att Hazelius skrift väckte sympatier för reformen så gick det trögt med genomförandet. 

En bidragande orsak till detta var Svenska Akademiens ordlista, vars första utgåva kom 1874. 

Det var Rydqvist som hade utformat den och bestämt akademiens hållning, och han följde 

sina idéer från sin skrift ”Ljudlagar och skriflagar” till punkt och pricka. Ordlistan blev ett 

motdrag till stavningsreformen i och med att den sågs som den norm som skulle följas. I vissa 

skolor låg den till och med som grund för stavningsundervisningen. 

Sveriges allmänna folkskoleförening bildades 1880, och ett av dess första förslag var att 

stavningen skulle bli mer ljudenlig, för att underlätta dåtidens inlärningsmetod som gick ut på 

att ljuda sig fram. Föreningen la fram en begäran till ecklesiastikdepartementet (nuvarande 

utbildningsdepartementet) om en mer ljudenlig norm för rättskrivningen, vilket fick positivt 

gensvar. På 1880-talet blev det ljudenligheten som stod i fokus för stavningen, och idén om 

den nordiska samhörigheten fick allt mindre plats. Huvudprincipen hade redan formulerats av 

Hazelius: varje språkljud ska betecknas med en och samma bokstav och varje bokstav ska 

beteckna ett och samma språkljud (Hazelius 1870 del I s 5). V-ljudet fick alltså endast 

betecknas med bokstaven v och inte med fv eller f eller hv som tidigare. 

Vid den här tiden började också Svenska Akademien bli lite mer positivt inställd till 

nystavningen, även om det fortfarande fanns en majoritet som ville behålla 

gammalstavningen. En anledning till denna förändring var personskifte inom akademien. 

Rydqvist hade gått bort och Esias Tegnér d. y. tog inträde 1882. Han var positivt inställd till 

stavningsreformen som byggde på Hazelius förslag. Han ville dock att man skulle behålla 

stavningen af, för att bibehålla den nordiska gemenskapen. Motiveringen han gav var att man 

ju inte kan ändra halva ordet (Ståhle 1970 s 20). Tegnér ville alltså att den nordiska 
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gemenskapen återigen skulle has i åtanke när stavningen förändrades. Hans inlägg i 

rättstavningsdebatten åstadkom en vändpunkt, då det öppnade blicken för att tal- och 

skriftspråk hade skilda funktioner och uppgifter. Han påverkade också Svenska Akademiens 

ordlista, som i sin utgåva 1889 införde flera av stavningsförändringarna. Dock valde man att 

inte ändra stavningen på v-ljudet i ord som gifva och rof, mot Tegnérs önskan.  

I och med ändringarna till modernare stavning blev Svenska Akademiens ordlista officiellt 

grunden i all stavningsundervisning från och med 1890. För första gången fanns nu en 

officiell norm. Ecklesiastikdepartementet la en större del av makten i akademiens händer, och 

man konstaterade på ett rättstavningsmöte 1892 att vägen till fortsatta reformer nu kunde gå 

via Svenska Akademien. 1896 vände sig Folkskolelärarnas centralstyrelse direkt till 

akademien med en begäran om att i kommande upplaga införa t och tt i böjningsformer som 

måladt (perfekt particip) och godt och stava v-ljudet med endast v och inte fv eller f eller hv. 

Detta vann dock inte gehör. Man ansåg att man så snart efter den förra reformen inte kunde 

ändra detta innan det fått fäste helt och hållet i det svenska skriftspråket. Det kan också ha 

funnits en önskan om att behålla en vacker skriftbild i stavningar som skrifva (Hellberg 2006 s 

21). 

 

 

 

2.3 Rättstavningsreformen 1906 

 

 

1903 vände sig Folkskolelärarnas centralstyrelse, via Fridtjuv Berg, till dåvarande kungen 

Oscar II med begäran om att Svenska Akademiens ordlista inte allrådande skulle vara norm 

för skolorna, utan att det också skulle vara tillåtet att använda tt eller t för dt, och att v-ljudet 

skulle skrivas med v och inte med fv, f eller hv (Lyttkens & Wulff 1910 s 96). Detta 

godkändes med undantag av hv, som försvarades med hänsyn till den nordiska gemenskapen; 

”ett borttagande af h skulle resa en rätt märkbar skiljemur mellan vår skrift och våra 

frändefolks, under det att fv-, f- och dt-ändringarna blott bidraga till ökad öfverensstämmelse” 

(Lyttkens & Wulff 1910 s 86). 1905 blev Fridtjuv Berg ecklesiastikminister och 7 april 1906 

skrev han under det kungliga cirkulär som föreskrev att Svenska Akademiens ordlista skulle 

ligga till grund för rättskrivningsundervisningen i skolorna, dock med följande tillägg 

(Lyttkens & Wulff 1910 s 203): 
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dt för t-ljud ändras till t eller tt 

fv, f och hv för v-ljud ändras till v 

 

Detta cirkulär innebar att ljudenligheten blev gällande framför den nordiska 

språkgemenskapen. Värt att notera är att cirkuläret självt inte följer de föreskrivna reglerna. 

Stavningsreglerna förenklades; nu kunde man enkelt säga att v-ljudet skulle stavas med v och 

t-ljudet med t. Cirkuläret mottogs inte enbart positivt; 1908 lämnades en petition med drygt 

40 000 namn in, för att stoppa nystavningen (Lyttkens & Wulff 1910 s 302), men den avslogs 

följande år. 1912 utökade man cirkulärets påbud till att också gälla officiella skrivelser och 

tryck. 

 

 

 

2.4 Reformens genomslag 

 

 

Stavningsreformen tog olika lång tid på sig att slå igenom i olika sammanhang. Till exempel 

genomfördes nystavning redan på hösten 1906 i nya skolböcker i svenska språket, och från 

1908 också i andra ämnen. Vad det gäller skriften, alltså ej tryckt text, verkar det gå en gräns 

vid mitten av 1890-talet. De som var yngre anammade nystavningen snabbare än de som var 

äldre (Ståhle 1970 s 24). Det dröjde också innan nystavningen syntes i tryckta texter för 

vuxna, och många tidningar höll kvar vid gammalstavningen längre än annan litteratur. Detta 

gällde inte de språkvetenskapliga och politiskt radikala tidningarna som nystavade redan från 

1906. Flertalet av de konservativa tidningarna bytte till nystavning under 10-talet, och bland 

annat växlar Dagens Nyheter till nystavning 1913 (Ståhle 1970 s 26). En av de tidningar som 

höll kvar längst vid gammalstavningen var Nordisk tidskrift, med hänsyn till att reformen till 

stor del var icke-nordisk.  

Svenska Akademien gav 1916 ut ”Ordförteckning över svenska språket” som var stavad 

enligt cirkulärets påbud, med undantaget av stavning som rött och nått. Här behöll man 

stavningarna rödt och nådt med hänsyn till samhörighetslagens krav. Det dröjde ända till 

1950 innan Svenska Akademiens ordlista helt och hållet anslöt sig till nystavningen. I och 

med detta återvann den också sin ställning som stavningsnorm. 
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2.5 Fler reformer? 

 

 

I sin strävan att få svenska språket att stavas mer som det lät la Folkskollärarnas 

skriftspråkskommitté 1934 fram en utredning med förslag till en mer ljudenlig reformerad 

rättstavning (Ståhle 1970 s 28). Dess förslag var följande: 

 

• ta bort c, x och z ur alfabetet  

• stava j-ljudet med j  

• stava sj-ljudet med sj 

• stava ng-ljudet med ng utom framför k.  

 

I och med detta kom debatten om rättstavningen upp till ytan igen, men ingenting ändrades. 

Också 1969 föreslogs införandet av en mer ljudenlig stavning, bland annat för att man ville 

råda bot på de stavfel som begicks i skolorna. Dock fanns det undersökningar som visade att 

högst 15 % av stavfelen hade med ljudenlighet att göra, och att ingen stavningsreform kan 

avskaffa stavfel. 

Man menade också att en stavningsreform troligen skulle medföra störningar i den 

skriftspråkliga kommunikationen under minst ett årtionde, samt att det skulle bli extremt höga 

kostnader för omtryck och omredigeringar. Ett annat motargument var att elever skulle ha 

lättare att lära sig engelska och andra främmande språk om man behöll stavningen i ord som 

generation och chef, istället för att stava jenerasjon och sjef.  

Det fanns också nystavare som ville avskaffa alla stumma tecken och skriva till exempel  

j för dj, lj  och hj (Hellberg 2006 s 23). 
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3 Material  

 

 

Mitt material har bestått av Dagens Nyheters Stockholmsupplaga från åren efter 

stavningsreformen. Då dessa tidningar inte finns tillgängliga i pappersformat har jag gjort 

utskrifter från mikrofilm. Jag har gjort en huvudundersökning där har jag valt att använda mig 

av Dagens Nyheter från 31 januari 1913, 1 februari 1913, 1 augusti 1913, 1 februari 1914, 

alltså tidningar som utkommit med ett halvårs mellanrum. Jag har också gjort mindre 

specialundersökningar där jag har tittat på andra datum som av olika anledningar varit 

intressanta, såsom 2 januari 1913, 22 juni 1916 samt 23 juni 1916. I de fall då jag har varit 

osäker på om ett nystavat ord stavades med gammalstavning eller ej före reformen har jag 

använt mig av Googles sökmotor. Detta förklarar jag lite närmare i min metoddel. 

 

 

 

4 Metod 

 

 

Jag har valt att göra en kvantitativ analys då jag har räknat ord och fått fram tabeller från vilka 

jag kunnat generalisera fram ett resultat.  

Från mina fyra ”huvuddatum” som jag använt i min huvudundersökning har jag valt ut en 

sida i varje tidning med både text och annonser. Jag har sedan letat upp alla ord som stavas 

eller skulle kunna stavas med gammalstavning och räknat ihop dessa. Givetvis har jag med 

tanke på den mänskliga faktorn säkerligen missat ett eller ett par ord. Jag har delat upp orden i 

två huvuddelar med utgångspunkt i stavningsreformen: v-ljud och dt-tt/t. V-ljud har jag sedan 

delat upp i fem underrubriker: hv i början, ord med af (vilket innefattar både af som enskilt 

ord och ord där af ingår), ord med öfver (vilket också innefattar både öfver som enskilt ord 

samt ord där öfver ingår), f för v samt fv för v. Anledningen till denna uppdelning är att det, 

som jag nämnt i bakgrunden, innan reformen fanns flera olika sätt att skriva v-ljudet på, till 

exempel hv i början av ord som hvita. Att skriva f som i till exempel lif  var ett annat sätt, 

liksom fv i till exempel gifva. Att jag valt att ytterligare dela upp v-ljuden i ord med af och 

ord med öfver beror på att dessa är så pass frekvent förekommande att de förtjänar egna 

rubriker. Eftersom de är så pass vanliga skulle de också kunna ge missvisande data i mina 
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tabeller då de ofta skulle utgöra den större delen av ord med f och ord med fv. Det kan också 

vara intressant att se om de skiljer sig från de andra orden som stavas med f eller fv. 

De gånger då jag har varit osäker på om ett nystavat ord stavades med gammalstavning 

eller ej före reformen har jag använt Googles sökmotor. Jag har googlat på ordet med 

gammalstavning och om jag har fått tillräckligt många träffar har jag tagit med ordet. 

Tillräckligt många träffar beslutade jag var minst 50 träffar, varav samtliga skulle vara på 

svenska. Jag tittade också igenom en handfull av träffarna för att försäkra mig om att ordet till 

exempel inte var ett namn på ett utländskt företag, för att få en så tillförlitlig träfflista som 

möjligt. Jag tittade också på texten i vilken ordet förekom, för att se att det var en äldre text 

och inte en felstavning, medveten eller omedveten, i en modern text. Ett exempel på detta är 

ordet vapenvila som med gammalstavning skulle kunna stavas vapenhvila. När jag googlar på 

ordet med gammalstavning får jag 590 träffar, och när jag tittar igenom dem ser jag att de 

flesta är skrivna under första kvartalet av 1900-talet eller tidigare, och att ordet inte 

förekommer i några namn.  

Jag har också valt att inte ta med några namn, varken på personer, företag eller platser. 

Detta beror på att många namn än idag stavas med gammalstavning, till exempel af 

Silfverskiöld, och att räkna med dessa skulle därför inte ge tillförlitliga data. Stavning av just 

namn följer som exemplet visar ofta inte reformer.  

 

Dagens Nyheter från de här åren är tyvärr inte lika tydligt strukturerad som dagens upplagor, 

utan det är svårt att se om en text är en artikel skriven av någon som jobbar på tidningen eller 

en insändare från en läsare etc. Jag har därför helt sonika delat upp mitt material i text och 

annonser. I text ingår allt som är skrivet som inte är reklam eller upplysningar, det vill säga 

artiklar, nyheter och berättelser. Till annonser räknar jag reklam, både för företag, butiker och 

personer, samt upplysningar. I mitt material är ett exempel på reklam när en skobutik har 

utförsäljning, eller när en privatpraktiserande tandläkare drar ut tänder ”oftast smärtfritt” 

(autentiskt exempel från Dagen Nyheter 1/8 1913 s 3). Ett exempel på upplysningar är när det 

informeras om vilket datum skolorna börjar. 

Med den här uppdelningen vill jag försöka fånga journalisterna vs. ”vanligt folk”, och se 

vilka som var mest liberala när det gäller reformen. Jag vill se det som att text står för 

journalisterna och tidningens stavningspolicy, medan annonser är den del av tidningen där 

”vanligt folk” uttrycker sig. Annonserna påverkas inte heller av tidningens enhetliga interna 

policy och är därför lämpliga att titta närmare på. 
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I och med att jag har arbetet med utskrifter av mikrofilm så har det inte varit möjligt alla 

gånger att se vad som är tryckt. De tillfällen då texten varit för otydlig har jag inte kunnat 

använda mig av den i min undersökning, vilket kan bidra till att resultatet inte är 100 % 

säkert. 

 

Datumen som jag valt att titta närmare på är intressanta av olika anledningar. Efter många 

timmar i mikrofilmrummet har jag lyckats få fram exakt datum för övergången till nystavning 

för texten i DN. Den 31 januari 1913 stavade man med gammalstavning och 1 februari 1913 

övergick man till nystavning. Jag har sedan valt att göra nedslag i tidningen från 1 augusti 

1913, alltså ett halvår efter att stavningsreformen slog igenom, och sedan 1 februari 1914, 

alltså ett år efter. Dessa har som sagt varit mina fyra ”huvuddatum” som jag använt mig av i 

min huvudundersökning för att ge mig en bra överblick på utvecklingen.  

I mina specialundersökningar har jag tittat på tidningar från 2 januari 1913, 22 juni 1916 

samt 23 juni 1916.  

2 januari 1913 är intressant för att det däri finns många annonser om lyckönskningar inför 

det nya året, vilket innebär frasen gott nytt år som med gammalstavning stavades godt nytt år. 

Där ville jag se om det fanns nystavare bland ”vanligt folk” redan innan Dagens Nyheter 

bytte.  

22 juni 1916 är intressant för att jag där hittade olika annonser som använde sig av samma 

ord med olika stavning. Också 23 juni 1916 är intressant på grund av sina inkonsekventa 

annonser. 

När det gäller texten vid de senare datumen har jag endast tittat på kortare stycken, och 

alltså inte hela sidor, då det är annonserna som varit intressanta. Som syns i resultatdelen är 

texten konsekvent från datum till datum, medan det är annonserna som är inkonsekventa.  

 

Jag har valt att i min diskussionsdel diskutera huvudundersökningen och 

specialundersökningarna tillsammans, för att få en helhetsbild. 
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5 Resultat 

 

 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för de resultat jag fått fram i min huvudundersökning 

och mina specialundersökningar. 

 

 

 

5.1 Huvudundersökningen 

 

 

I det följande kommer jag redogöra för resultaten i min huvudundersökning baserad på 

datumen 31 januari 1913, 1 februari 1913, 1 augusti 1913 samt 1 februari 1914. 

 

 

Tabell 1.2 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i text och annons 31 januari 1913 

Text (s 2 och 4) Annons (s 2 och 4) 

                                         ny                gammal 

v-ljud  (174)                                        174 (100%) 

hv i början (19)                                    19 (100%) 

ord med af (78)                                    78 (100%) 

ord med öfver (21)                               21 (100%) 

f för v (19)                                            19 (100%)                

fv för v (37)                                          37 (100%) 

 

dt-tt/t  (11)                                            11 (100%) 

 

Totalt: (185)                                     185 (100%)                                                    

                                          ny                 gammal 

v-ljud  (24)                                             5 (100%)    

ord med af (13)                                    13 (100%) 

ord med öfver (5)                                   5 (100%) 

f för v (4)                                                4 (100%) 

fv för v (2)                                              2 (100%) 

 

dt-tt/t  (1)                                                1 (100%) 

 

 

Totalt: (25)                                         25 (100%) 

 

 

I ovanstående tabell 1.2 som gäller 31 januari 1913 ser vi att man både i texterna och 

annonserna ännu stavar med endast gammalstavning. Varken tidningen eller annonsörerna har 

alltså ännu följt stavningsreformens direktiv.  
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Här var jag också nyfiken på hur stavningen i en av de dagliga annonserna såg ut, den för 

människor som förlovat sig, och den följer som synes de andra annonsernas stavning. Således 

står det förlofvade. Dock ingår inte den här annonsen riktigt i gruppen ”vanligt folk” som jag 

beskrev i min materialdel, utan eftersom det är en annons som råder under tidningens 

stavningspolicy så ingår den snarare i gruppen ”tidningen”. Jag har därför räknat med den i 

”text” och inte i ”annons”. 

 

 

Tabell 1.3 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i text och annons 1 februari 1913 

Text (s 2 och 9) Annons (s 2 och 9) 

                                      ny              gammal 

v-ljud  (195)              131 (67%)     64 (33%)          

hv i början (30)          20 (66%)     10 (34%) 

ord med af (89)          61 (69%)     28 (31%) 

ord med öfver (24)     19 (79%)     5 (21%) 

f för v (18)                  8 (44%)      10 (56%) 

fv för v (34)                23 (66%)    11 (34%) 

 

dt-tt/t  (16)                  7 (44%)      9 (56%)                          

 

Totalt: (211)              138 (65%)   73 (35%) 

                                       ny               gammal 

v-ljud (37)                    13 (35%)     24 (65%)                               

hv i början (3)                                   3 (100%) 

ord med af (16)               6 (38%)     10 (62%)  

ord med öfver (5)            2 (40%)     3 (60%) 

f för v (5)                        1 (34%)      4 (66%) 

fv för v (8)                      4 (50%)      4 (50%) 

 

dt-tt/t  (1)                        1 (100%) 

 

Totalt: (38)                  14 (37%)     23 (63%) 

 

 

I tabell 1.3 ovan som gäller 1 februari 1913 ser vi att man så sakteliga börjat överge 

gammalstavningen. I texten är det hela 65 % som stavas med nystavning, alltså majoriteten av 

orden. Om man då ser till innehållet och vilken typ av texter det rör sig om så är det mestadels 

nyheter, men också två kortare texter som antingen är noveller eller insändare. De är skrivna 

på ett mer dramatiskt och humoristiskt sätt än nyheterna, och de är värda att notera eftersom 

de tillsammans utgör nästan 95 % av gammalstavningen på den här sidan. I dessa texter är 

stavningen konsekvent, det förekommer alltså ingen nystavning alls. Övriga 5 % av 

gammalstavningen återfinns i nyheterna, som alltså är något inkonsekventa i sin stavning.  

Också här var jag nyfiken på hur stavningen av den dagliga annonsen för förlovade 

stavades, och också här kan det diskuteras huruvida den bör tillhöra ”text” eller ”annons”. Jag 
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är konsekvent i mitt val och har räknat med den i ”text”. Tidningen verkar vara konsekvent 

också här, då man stavar med nystavning, alltså förlovade.  

 

Om man tittar på annonserna så har man även här börjat övergå till nystavning, även om den 

här är i minoritet. 63 % av annonserna stavas med gammalstavning, och om man då ser till 

vilken typ av annonser det rör sig om så är det till största delen en annons för ett medel mot 

”svaghet, trötthet, öfveransträngning och sömnlöshet” som utgör gammalstavningen. Det är 

alltså en stor annons, och annonsören är konsekvent i sin stavning. Sammantaget utgör den 

ensam 37 % av v-ljuden, och 58 % av gammalstavningen av v-ljudet. 

 

Om man ser lite närmare på tabellen så ser man att stavningen av v-ljudet skiljer sig något 

från dt-tt/t. I texten är de enskilda v-ljuden liksom helheten övervägande stavade med 

nystavning, medan dt-tt/t oftare stavas med gammalstavning. Undantaget är fv för v där 

hälften stavas med nystavning och hälften med gammalstavning. I annonserna finns en annan 

tendens; både de enskilda v-ljuden och helheten stavas oftare med gammalstavning, medan 

den enda förekomsten av dt-tt/t stavas med nystavning.  

 

 

 

Tabell 1.4 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i text och annons 1 augusti 1913 s.3 

Text Annons 

                                  ny                   gammal 

v-ljud (111)              111 (100%)              

hv i början (8)           8 (100%) 

ord med af (66)        66 (100%) 

ord med öfver (4)     4 (100%) 

f för v (10)               10 (100%) 

fv för v (23)             23 (100%) 

 

dt-tt/t  (6)                  6 (100%) 

 

Totalt: (117)          117 (100%) 

                                      ny               gammal 

v-ljud  (25)                 13 (52%)     12 (48%)   

hv i början (6)            2 (34%)       4 (66%)     

ord med af (7)            4 (57%)       3 (43%) 

ord med öfver (3)       2 (66%)       1 (34%) 

f för v (4)                   1 (25%)       3 (75%) 

fv för v (5)                 4 (80%)       1 (20%)     

 

dt-tt/t  (2)                    2 (100%) 

 

Totalt: (27)                  15 (56%)     12 (44%)              
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I tabell 1.4 ovan som gäller 1 augusti 1913 ser vi att texten helt och hållet övergått till 

nystavning. Både v-ljuden och dt-tt/t stavas enbart med nystavning. Texten består av kortare 

nyheter och en längre text som kan liknas vid en debattartikel. 

 

I annonserna stavas majoriteten av orden med nystavning, även om det inte är med stor 

marginal. 56 % stavas med nystavning, alltså lite drygt hälften. Om man ser till vilken sorts 

annonser som är representerade så är det upplysningar samt reklam, både för privatpersoner, 

företag och butiker. En av annonserna som gör reklam för en ”Stor Månads-Realisation i 

Sidenhuset” är väldigt stor och utgör 32 %, alltså nästan en tredjedel, av v-ljuden, och 66 % 

av gammalstavningen av v-ljudet.  

Sammantaget är det en knapp majoritet av v-ljuden i annonsen som stavas med 

nystavning, 52 %. Ser man till de enskilda v-ljuden så skiljer de sig åt. Medan hv och f för v 

har övervägande gammalstavning, så har ord med af, ord med öfver och fv för v övervägande 

nystavning. Dt-tt/t har endast nystavning.  

 

 

 

Tabell 1.5 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i text och annons 1 februari 1914 

Text (s 12) Annons (s 7 och 12) 

                                          ny            gammal 

v-ljud  (43)                      43 (100%) 

hv i början (13)               13 (100%) 

ord med af (11)               11 (100%) 

ord med öfver (3)            3 (100%) 

f för v (8)                        8 (100%) 

fv för v (8)                      8 (100%) 

 

dt-tt/t  (2)                        2 (100%) 

 

Totalt: (45)                    45 (100%) 

                                         ny             gammal 

v-ljud  

hv i början (6)               2 (34%)       4 (66%) 

ord med af (13)                               13 (100%) 

ord med öfver (2)                             2 (100%) 

f för v (16)                                           16 (100%) 

fv för v (4)                                        4 (100%) 

 

 

 

Totalt: (41)                 2 (5%)         39 (95%) 
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I ovanstående tabell 1.5 gällande 1 februari 1914 ser vi att texten fortsätter ha 100 % 

nystavning, både vad det gäller v-ljuden och dt-tt/t. Texten består av en söndagsföljetong och 

något som kan liknas vid en debattartikel. 

 

Ser man till annonserna så är det hela 95 % av dem som använder sig av gammalstavning. 

Annonserna utgörs av två annonser, och till största delen är det en stor annons för en 

”Inventerings-Realisation” som ensam står för 93 % av orden, och som står för 97 % av 

gammalstavningen. Som vi ser är det stavningen av hv som inte är konsekvent om man ser till 

båda annonserna.  

 

Trots att jag i min metoddel skrev att jag inte skulle räkna med namn på produkter och 

liknande så har jag här valt att göra ett litet undantag. Jag hittade en annons som var alltför 

intressant för att inte titta närmare på, där det finns tre ord som är möjliga att stava med ny- 

eller gammalstavning, och annonsören inte är konsekvent. Namnet på produkten, Hvitoren 

stavas med gammalstavning, medan man sedan i annonsen kan läsa orden vit och varje. Alltså 

stavas exakt samma ord på olika sätt. Jag ser det som en mindre utsvävning till en egen liten 

undersökning, där jag tittat närmare på förhållandet mellan namn och icke-namn. Detta 

diskuteras vidare i kapitel 6.2.  

 

 

 

5.2 Specialundersökningarna 

 

 

I det följande kommer jag redogöra för de tre specialundersökningar jag gjort utöver min 

huvudundersökning.  
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5.2.1 2 januari 1913 

 

 

Tabell 1.1 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i annons, med fokus på godt/gott 2 januari 1913 s 2 

                                      ny              gammal 

v-ljud  (7)                                        7 (100%) 

ord med af (6)                                 6 (100%)    

f för v (1)                                        1 (100%) 

 

dt-t/tt  (17)                    2 (12%)     15 (88%) 

 

Totalt: (24)                  2 (9%)       22 (91%) 

 

 

Om man ser på tabell 1.1 ovan, som gäller 2 januari 1913, där jag som tidigare nämnt särskilt 

fokuserat på stavningen av gott/godt i nyårshälsningar, så ser man att majoriteten fortfarande 

stavar med gammalstavning. Ser man till v-ljudet så är det ännu endast gammalstavning som 

gäller. Här är lyckönskarna också konsekventa; de fall av gammalstavning av v-ljudet som 

förekommer är i de annonser som stavar godt, alltså med gammalstavning även av dt-tt/t. Värt 

att notera är dock att av 17 förekomster av dt-tt/t så är det två, alltså 12 %, som stavar med 

nystavning. 
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5.2.2 22 juni 1916 

 

 

Tabell 1.6 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i annons 22 juni 1916 s 4 och 5 

                                    ny              gammal 

v-ljud  (11)                 5 (46%)      6 (54%) 

hv i början (6)            5 (83%)      1 (17%) 

ord med af (3)                               3 (100%) 

f för v (1)                                      1 (100%) 

ord med öfver (1)                          1 (100%) 

 

dt-tt/t  (1)                   1 (100%) 

 

Totalt: (12)               6 (50%)      6 (50%) 

 

 

I tabell 1.6 ovan, gällande annons 22 juni 1916, så ser vi att hälften av orden stavas med 

nystavning och hälften med gammalstavning. Intressant är att på en och samma sida så 

använder två olika annonser ordet vita. I det ena fallet är det ”Vita Tyg-Skor”, och i det andra 

är det ”Hvita Sommarblusar”. Annonsörerna är konsekventa i sina annonser, men ännu är de 

inte samstämmiga. Om man ser till vilken sorts annonser som förekommer så är det 

uteslutande reklam för butiker. Den annons som ensam står för 100 % av gammalstavningen 

är en gammal bekant: ”Sidenhusets Stora Hatt- & Konfektions-Realisation”. Med undantag 

för Sidenhusets annons stavar annonsörerna med nystavning. 

Det är alltså stavningen av hv som är inkonsekvent om man ser till alla annonser, medan 

det råder enighet över stavningen av dt-tt/t, som är 100 % nystavat.  
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5.2.3 23 juni 1916 

 

 

Tabell 1.7 v-ljud och dt-t/tt med ny- eller gammalstavning i text och annons 23 juni 1916 s 8 

Text Annons 

                                        ny           gammal 

v-ljud  (11)                  11 (100%) 

ord med af (5)             5 (100%) 

ord med öfver (1)        1 (100%) 

f för v (3)                    3 (100%) 

fv för v (2)                  2 (100%) 

 

dt-tt/t  (2)                    2 (100%) 

 

Totalt: (13)               13 (100%) 

                                     ny               gammal 

v-ljud   

hv i början (5)             1 (20%)        4 (80) 

ord med af (2)             2 (100%) 

 

 

 

 

 

Totalt: 7                     3 (43%)      4 (57%) 

 

 

Ovan ser vi i tabell 1.7 som gäller 23 juni 1916, att texten är fortsatt konsekvent med 

nystavningen, både för v-ljud och dt-tt/t. Texten består av nyheter och en text som kan liknas 

vid en insändare. 

 

Annonserna är ännu inte samstämmiga. Vi ser att en knapp majoritet, 57 %, av annonsörerna 

valt att använda gammalstavning. Om man ser till vilka annonser det gäller så är det reklam 

för produkter, butiker och restauranger, och i endast en av dessa förekommer 

gammalstavning. Annonsen om ”Elegant, modern Herr-Ekipering” står alltså för 100 % av 

gammalstavningen, då det står ”Hvita Skjortor” och ”Hvita byxor”. Det är alltså stavningen av 

hv som är inkonsekvent om man ser till alla annonser. 
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6  Diskussion av resultatet 

 

 

Jag kommer i det följande gå djupare in på mina resultat och diskutera dessa med koppling till 

tidigare nämnd bakgrund. Jag har valt att diskutera huvudundersökningen och 

specialundersökningarna tillsammans för att få en helhetsbild. 

 

 

 

6.1 Texten 

 

 

Om man ser till texten så stämmer det som Ståhle skriver, att Dagens Nyheter växlar till 

nystavning 1913. Han kallar också de tidningar som växlade på 10-talet för konservativa.  

Man kan se en tydlig övergång från den 31 januari 1913 till den 1 februari 1913, då 100 % av 

texten stavas med gammalstavning 31 januari och hela 65 % av texten stavas med nystavning 

1 februari. Ser man då till innehållet av texten så utgörs, som jag tidigare nämnt, 

gammalstavningen 1 februari till 95 % av två enskilda texter. Det är oklart vilken typ av text 

de är, men man kan tänka sig att det rör sig om någon form av kåseri, insändare eller novell. 

Om man då tänker på varför just dessa två texter fortfarande stavas med gammalstavning, 

medan resten av texterna har växlat till nystavning, så tror jag att man får se dem som 

fristående från tidningens texter. Man får alltså anta att de är någon form av insändare eller i 

alla fall skrivna av någon som inte arbetar under tidningens stavningspolicy. Intressant är 

också att v-ljudet övervägande nystavas, medan dt-tt/t övervägande gammalstavas. Alla de 

enskilda v-ljuden stavas övervägande med nystavning, utom f för v. 

Men de 5 % som fortfarande stavas med gammalstavning då, som inte utgörs av någon av 

dessa två texter? Jag skulle tro att de är rena slarvfel och resultat av den mänskliga faktorn; att 

begära att journalisterna ska ändra sitt sätt att stava på, som de lärt in i unga år, över en natt, 

kan bara lyckas såvida journalisterna är maskiner. På den här tiden hade de inte heller hjälp av 

dagens stavningskontroller. Felen finns både i v-ljuden och dt-tt/t, och de är så pass 

oregelbundna att det måste röra sig om slarvfel. De förekommer i olika texter och rör olika 

typer av ord, till exempel hvilka, särskildt, ingifvit och afgjorts, alltså tre olika typer av v-ljud 

och ett dt-tt/t. Intressant är att just ordet särskildt förekommer flera gånger i samma text, och 
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då med både ny- och gammalstavning. Jag drar alltså slutsatsen att tanken var att helt och 

hållet övergå till nystavning 1 februari 1913, men att den mänskliga faktorn bidrog till en 

mindre inkonsekvens. Till skillnad från Hazelius ville Dagens Nyheter inte ha ett successivt 

genomförande av reformen, utan satsade på ett datum då all text skulle börja nystavas. 

Ser man då till textens fortsatta utveckling så är den mänskliga faktorn som bortblåst; 1 

augusti 1913, 1 februari 1914 och 23 juni 1916 är nystavningen helt allenarådande i 

tidningens texter. Jag väljer alltså att se 1 februari 1913 som datumet för växlingen till 

nystavning.  

Ståhle menar också att de som var yngre anammade nystavningen snabbare än de vuxna, 

och kanske hade Dagens Nyheter växlat till nystavning tidigare om den dåtida chefredaktören 

hade varit yngre.  

 

 

 

6.2 Annonserna 

 

 

När det gäller annonserna är inkonsekvensen större än i texterna. Ser vi på det första datumet 

som är 2 januari 1913, så ser vi att 91 %, alltså majoriteten, fortfarande stavar godt. 100 % 

använder fortfarande gammalstavning på v-ljudet, men det intressanta är att det är 9 % som 

redan stavar med nystavning på dt-tt/t, gott. De ligger alltså före tidningen vad det gäller 

växlingen till nystavning. Här skulle man kunna tro att annonserna kommer fortsätta utvecklas 

mot nystavning, men ser man till nästa datum i undersökningen, 31 januari 1913, så ser vi 

något som verkar vara en tillbakagång. 100 % av annonsörerna stavar nu med 

gammalstavning. Eftersom annonsörerna inte är en enhetlig grupp som lyder under en enande 

policy, som Dagens Nyheter, är det förstås svårt att hitta konsekvens hos dem. Här, till 

skillnad från texterna, kan man möjligen tala om ett successivt genomförande av reformen, så 

som Hazelius tänkte sig. Det som skiljer annonsernas genomförande från Hazelius förslag 

som jag nämnt i kapitel 2.1 är att f för v och fv för v i annonserna inte sticker ut som några 

slags eftersläntrande nystavningar. I Hazelius förslag tillhörde dessa två den andra delen, 

alltså den del av reformen som skulle genomföras sist. Slutsatsen man kan dra är att eftersom 

gruppen ”annonsörer” är så pass icke-homogen kommer reformen också fortsätta genomföras 

successivt, om än inte med Hazelius förslag som rättesnöre. 
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Om vi går till annonserna nästa datum, 1 februari 1913 så är det fler nystavare än dagen 

innan, men gammalstavarna uppgår ändå till 62 %. Här är alltså annonserna mer konservativa 

än tidningens texter, där 65 % av texten stavas med nystavning. Vi ser också att v-ljudet 

övervägande stavas med gammalstavning, medan det enstaka dt-tt/t stavas med nystavning. 

Bland de enskilda v-ljuden har alla en tendens att gammalstavas, utom fv för v där 

uppdelningen är hälften nystavning, hälften gammalstavning. Med tanke på att det också var 

dt-tt/t som nystavades i annonserna redan 2 januari 1913 så kan man se en tendens till att 

nystavningen slog igenom lite tidigare i just dt-tt/t än i v-ljudet.  

Fortsätter vi till 1 augusti 1913 är det nu knappt övervägande nystavning som används. 

Bland de enskilda v-ljuden är det dock splittrat; hv i början och f för v har majoritet bland 

gammalstavningen, medan ord med af, ord med öfver och fv för v har majoritet bland 

nystavningen. När det gäller dt-tt/t fortsätter tendensen med nystavning. Som jag tidigare 

nämnt rör det sig här om en stor annons för ”Sidenhuset” som ensam står för 66 % av 

gammalstavningen av v-ljudet, men det finns också många mindre annonser för 

privatpraktiserande läkare och liknande, och även bland dessa finns en stor del 

gammalstavning representerad. Det finns som jag tidigare nämnt vissa namn, företag och 

produkter som än idag som stavar med gammalstavning, och om jag funderar över vad det 

kan bero på så kommer jag bara på en orsak: man vill att det ska klinga av en forntid, att det 

ska låta ålderdomligt och därmed inge en känsla av säkerhet, att det är ett företag eller en 

produkt som funnits länge, och som därför redan har haft alla sina barnsjukdomar och har haft 

tid på sig att utvecklas. Kanske gäller detsamma för annonserna här; de vill framstå som att de 

funnits på marknaden länge och därmed inge en känsla av trygghet. Särskilt 

privatpraktiserande läkare kan säkert nå framgång genom en ”gammal” image, då erfarenhet 

är attraktivt inom denna yrkeskår. Inte minst för dess patienter. 

Om vi då går vidare till annonserna 1 februari 1914, alltså ett år efter att tidningen växlade 

till nystavning, så ser vi även här något som kan liknas vid en tillbakagång; endast 5 % 

använder nystavning. Det är endast i hv i början som nystavningen finns. Här är endast två 

annonser undersökta, varav den ena står för 97 % av gammalstavningen. Annonsen är 

konsekvent och använder sig rakt igenom av gammalstavning.  

 

Här kommer jag också in på den utstickande undersökningen om namn vs. icke-namn, som 

jag tidigare nämnt. Annonsen är inkonsekvent, då ordet vit förekommer två gånger, en gång i 

den löpande texten stavat just vit, och en gång i namnet på produkten, stavat Hvitoren, alltså 

med gammalstavning. Jag går som jag tidigare nämnt emot min egen metodmotivering, att 
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inte använda namn och dylikt för att de ofta inte hänger med i stavningsreformer, för att det 

här fallet var så iögonfallande. Varför väljer annonsören att växla mellan ny- och 

gammalstavning i sin annons? Jag tror det även här handlar om profilering; man vill att 

namnet ska klinga gammalt och anrikt, så man behåller gammalstavningen där medan man 

nystavar i själva texten i annonsen, för att ”hänga med” i tiden. Här kan man verkligen tala 

om ett successivt genomförande av reformen, om stavningen av namnet över huvud taget 

någonsin kom att ändras. Kanske kan man här också härleda till Tegnérs inlägg i 

rättstavningsdebatten, som medförde att man bör se tal- och skriftspråk som språk med skilda 

funktioner och uppgifter. Givetvis uttalas Hvitoren likadant som vit, men just när det gäller 

skriftspråket så får produkten en mer anrik framtoning. Man kan också anta att produkten 

oftare ”uttalas” i skrift än i tal. Ser man också till skriftbilden som Hellberg nämner, så måste 

man nog medge att Hvitoren ser vackrare ut än Vitoren.  

 

 

Vid nästa datum, 22 juni 1916, ser vi att hälften av annonserna använder nystavning, och 

hälften gammalstavning. Här är det hv i början och dt-tt/t som företräder nystavningen, då  

83 % av hv i början och 100 % av dt-tt/t nystavas. Det anmärkningsvärda här är att tre olika 

annonser använder sig av samma ord stavat på olika sätt. En annons gör reklam för ”Vita Tyg-

Skor”, en annan för ”Hvita Sommarblusar”, och den tredje för ”Vita klädningar”. Annonsen 

som använder gammalstavning är, som jag tidigare nämnt, det bekanta ”Sidenhuset” som 

ensamt stod för 66 % av gammalstavningen bland annonserna 1 augusti 1913. Här står 

Sidenhuset för 100 % av gammalstavningen, och har alltså inte ändrat sin stavning på de tre år 

som gått. Här tror jag inte det handlar om en vacker skriftbild. Kanske vänder sig butiken till 

ett äldre klientel och använder sig därmed av ett skriftspråk som tilltalar äldre. Möjligheten 

finns också att annonsförfattaren är konservativ och gör ett språkpolitiskt ställningstagande 

genom att visa att nystavning inte är något för honom/henne. Man kan tänka sig att han/hon är 

något av en bakåtsträvare, som vill hålla kvar vid gammalstavningen ”för att det är så man ska 

stava”. Också här fortsätter tendensen att nystava dt-tt/t som vi sett i de tidigare annonserna. 

Det finns också en tendens till att hv i början ligger i framkanten när det gäller nystavningen. 

Också i annonserna för det sista undersökta datumet, 23 juni 1916, använder hälften 

nystavning och hälften gammalstavning. Annonserna är konsekventa i sig själva, men inte 

samstämmiga. Här ser vi att det är hv i början som släpar efter, då den enda förekomsten av 

gammalstavning är just här. 100 % av gammalstavningen återfinns i en och samma annons, 

reklam för ”Bergströms Herr-Ekipering”. Jag skulle gissa att det också här rör sig om en butik 
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som vänder sig till ett äldre klientel, och därmed väljer den äldre stavningen, eller att även den 

här annonsförfattaren är konservativ när det kommer till stavning och tycker att man ska stava 

med gammalstavning. 

 

Sammantaget när det gäller annonserna kan man fundera på hur det kommer sig att det fanns 

ett fåtal nystavare 2 januari 1913 men inte en enda 31 januari 1913. Då det var dt-tt/t som 

nystavades 2 januari kan man tänka sig att det skulle kvarstå även 31 januari, men där ser vi 

istället att dt-tt/t gammalstavas. Jag tror helt enkelt det rör sig om ett slags successivt 

genomförande, precis som Hazelius tänkte sig, och eftersom annonsörerna är en så pass icke-

homogen grupp blir det svängningar fram och tillbaka i utvecklingen. 

Vi ser dock en stark och regelbunden tendens som innebär att nystavningen slog igenom i 

dt-tt/t före v-ljudet, då dt-tt/t från och med 1 februari 1913 utan undantag nystavas. 

I många fall tror jag också, som jag tidigare nämnt, att det handlar om olika typer av 

annonser, till exempel de som vänder sig till ett äldre klientel, och också om skriftbilden. En 

vacker skriftbild i en annons kan vara minst lika tilltalande som en vacker illustration. Om 

man dessutom ser till att inte ens cirkuläret om stavningsreformen som kom ut 1906 följde de 

föreskrivna reglerna, så är det inte konstigt om inte annonsörerna och/eller tidningarna följde 

dem heller. Man kan se det lite som när barns växer upp; barn gör som vuxna gör, inte som 

vuxna säger. 

 

 

 

Sammanfattning 

 

 

Stavningsreformen började efterlevas först i annonserna, men dess genomförande blev 

successivt och utdraget. I tidningens texter fick den genomslag senare, men var istället 

konsekvent, med några få undantag som kan ses som slarvfel. I annonserna ser vi att dt-tt/t 

började nystavas före v-ljudet, och att nystavningen av dessa sedan var konsekvent. Hv i 

början är det av v-ljuden som är mest inkonsekvent, då vi först ser en tendens till övervägande 

gammalstavning, som sedan växlar till en benägenhet av nystavning, för att sedan svänga 

tillbaka till gammalstavning igen.  



 28 

Att nystavningen var så konsekvent i tidningen tror jag beror på att tidningen har en 

enhetlig policy som alla journalister och skribenter lyder under. Bestämmer man något så är 

det gällande till 100 %. Att nystavningsreformen var så successiv bland annonserna tror jag 

beror på, som jag tidigare nämnt, att det är en sådan splittrad och icke-homogen grupp. Det är 

svårt att sätta något slags standard vad det gäller stavningen för hundra- eller tusentals olika 

annonser och annonsörer. Bland annonsörerna fanns det alltså både framåtsträvare, som de 

som stavade ”gott nytt år” redan 2 januari 1913, och bakåtsträvare, som Sidenhuset som 1916 

fortfarande använder endast gammalstavning i sina annonser.  

Min hypotes om att tidningen skulle vara mer liberal visade sig både stämma och inte 

stämma. Det fanns annonsörer som var före tidningen med att nystava, men när tidningen 

sedan flera år hade växlat till nystavningen fanns det annonsörer som fortfarande använde sig 

av gammalstavning. Alltså var inte tidningen mest liberal, med andra ord inte först, men den 

var istället mer konsekvent. Så kanske får vi se isf i en IKEA-annons först ändå. 
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